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Psycho-sociálne faktory stravovacích návykov a ich prežívanie u športovcov  

Bc. Kristýna Janáková vybrala pro svojí práci téma stravovacích návyků a rizikového jídelního 
chování u sportovců. Téma považuji za aktuální a oceňuji jeho výběr, a to z důvodu malé výzkumné 
pozornosti věnované této tematice v ČR a pro jeho psychologickou významnost i možné praktické 
výstupy. 

Diplomová práce je napsaná na 114 stranách. Je klasicky členěná na literárně-přehledovou a 
empirickou část. Seznam literatury je početný, autorka čerpala vzhledem k tématu a malé výzkumné 
pozornosti u nás především ze zahraniční literatury. Grafická úprava práce je na dobré úrovni. Práce 
je psaná ve slovenském jazyce, pojem chování, který autorka opakovaně používá, ale není ve 
slovenštině zaužívaný. 

V literárně—přehledové části se autorka věnuje tématům jídelního chování u sportovců, rizikovým 
faktorům pro vznik poruch příjmu potravy, odlišnostem s běžnou populací, definici poruch příjmu 
potravy. Autorka nejdříve popisuje poruchy příjmu potravy u sportovců, až potom definuje poruchy 
příjmu potravy dle MKN-10. Logičtější by mi přišla opačná strategie. Tady bych taky odkázala na 
práci spíše s manuálem DSM-V než neaktuální verzí DSM-IV. Následně se opět vrací k tématu 
jídelního chování, nízké energetické dostupnosti ve sportu, jejím souvislostem a důsledkům. 
Podobnou strategii bych doporučila i u definování pojmu atletická triáda, který autorka opakovaně 
používá od začátku práce, ale definuje jej blíže až na s. 27. Autorka čerpá převážně ze zahraničních 
titulů vztahujících se k danému tématu. Celkově považuji teoreticko-přehledovou část práce za 
přínosnou, a to především v částech věnujících se rizikům týkajících se jídelního chování u 
sportovců. Za důležitou považuji taky poslední kapitolu věnovanou možnostem prevence. 

V empirické části si autorka kladla za cíl zmapovat psychosociální faktory, které vedou ke vzniku 
obtíží v oblasti příjmu potravy u sportovců na vrcholové úrovni. Autorka si položila 5 výzkumných 
otázek. Zvolila zpracování formou případových studií, přičemž pro získání dat použila 
polostrukturovaný rozhovor a tématu odpovídající dotazníkové metody (Dotazník motivace k 
výkonu LMI, Stress Profile a STAI). Metodologické uchopení považuji za originální a vzhledem k 
tématu za dobře zvolené. Celkově vypracovala 6 případových studií sportovců věnujících se 
vrcholově různým druhům sportu. Rozhovory i testování proběhli online formou, což mohlo dle 
autorky sebou nést problematičtější zajištění důvěrné atmosféry a nižší motivaci u vyplňování 
testových metod. Kromě zpracování výsledků ve formě případových studií dále autorka nabízí 
celkové shrnutí získaných výsledků. 
K empirické části mám několik poznámek. Co autorka myslela výzkumnou otázkou: Aké dimenzie 
Dotazníka motivácia k výkonu sú pre výskumný súbor spoločné? Dotazník STAI neslouží ke 
zjišťování úzkostnosti a úzkostlivosti, ale ke zjišťování míry úzkosti a úzkostlivosti. Uvítala bych, 
kdyby byla autorka podrobnější v popisu práce s daty z rozhovoru, jakým způsobem pracovala se 
získanými odpověďmi. V seznamu otázek autorka uvádí otázku “Aká je Vaša rodina?”, ale uvádí 
tady jen podotázky týkající se jídla. Ptala se v rozhovoru i na jiné informace související s rodinou? 
Uvítala bych taky kapitolu o etice výzkumu.  



V diskusi se autorka věnuje získaným výsledkům v kontextu odpovědí na položené výzkumné 
otázky. Vztahuje se k metodologickým otázkám výzkumu a jeho limitům a přináší doporučení pro 
praxi a další výzkum.  

Přes uvedené připomínky vnímám nelehkost úkolu v získání respondentů pro zpracování tématu a 
oceňuji autorčinu práci v této oblasti, jako i výběr tématu a zpracování formou případových studií. 

Otázka do diskuse: Co myslela autorka pojmem prežívanie v názvu práce? 

Diplomová práce Bc. Kristíny Janákové splňuje požadavky na ní kladené a doporučuji jí k 
obhajobě. Navrhuji hodnocení velmi dobře. 

  
 V Praze, 7.9.2020      Katarína Loneková


